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Fotografije Jake Jeraše 
v treh razstaviščih Obalnih galerij Piran

Marvin, kustosinje razstave, kar si v na ci
onalnem prostoru ter širše priznan in uve
ljavljen fotografski mojster zasluži.

Številni vsebinski sklopi ali cikli,  Jera ša 
jih nikoli ne konkretno poimenuje, doka zu
jejo, da sta mu po izraznosti enakovred ni 
tradicionalna črnobela in barvna foto graf
ska tehnika. Izbrani medij mu prav tako 
ponuja, ne glede na motivno izho diš če  
v pokrajini, urbanih ambientih ali člo veš ki 
figuri, vedno skozi dražljivo igro svet lobe 
in sence, možnosti za nove zgodbe in inter
pretacije, opredeljene z lastnim intim nim 
psihičnim in duhovnim stanjem ter vrhun
skim obvladovanjem obrtnih znanj izbra
nega medija. Avtorjevo oko in intu i ci ja  
s skrajno senzibilnostjo iščeta motiv ali 
dogodek, kar s fotoaparatom zabeleži: za 
hip ustavi konkretno fizično stanje,  torej 
domišljen izbor kadra in osvetljenost  
v  nekem trenutku, ki je enkratno in ne
ponov ljivo. Cikli in posamične fotografije 
so estetsko dovršeni in odražajo njegov 
vnaprej skrbno domišljeni, tudi sporočilno 
 izrazni koncept, kar ga umešča med naj
pomembnejše soustvarjalce sodobne slo
ven ske fotografije.

Tudi strokovna javnost je Jako Jerašo 
spoznala že v drugi polovici sedemdesetih 
let, saj je bil opažen in nagrajen na več 
mednarodnih prireditvah doma in v tujini. 
To je bil prav tako tisti čas, ko je fotografija 

postajala vse bolj enakovredna drugim 
 zvrstem likovne umetnosti in si je uspeš no 
utirala pot v galerije. Nove vrednote v smi
slu preseganja zgolj tradicionalne doku
men tarnosti medija so mlademu foto grafu 
spodbudile poklicno odločitev in mu odpr
le možnosti za raziskovanje in oblikovanje 
tudi osebnih interpretacij. Takrat je sam 
rekel: »Fotografija mi je postala poklic in 
hobi,« torej njegov modus vivendi. Jeraša 
ostaja še danes vsestranski mojster fotogra
fije, še vedno ustvarja v zvrsti repor taž ne, 
dokumentarne, novinarske in umet niš ke 
fotografije. S slednjo pa je širše prepozna
ven z izrazito avtorsko poetiko. Pro fesio
nal ni pristop ne glede na namen in funk
cijo medija ter vedno skrajno tehnično 
 perfekcionistična obdelava sta mu bila vsa 
desetletja vodili, kar dokazujejo tudi be
sede in spoznanje takrat komaj štiri in dvaj
set letnega Jeraše: »Vprašanje je, kaj je umet
niška fotografija. Fotografija je lahko dobra 
ali slaba«. 

Znanemu in preverjenemu dejstvu, da 
je fotografija najbolj verodostojno ogledalo 
nekega časa in miselnosti v njem, sledimo 
– ne glede na vsebino – tudi v predstavlje
nih Jeraševih ciklih. V nekaterih je z eks
pe rimentiranjem dosegel abstraktno po
dobo, ki deluje kot slika, kot grafika ali kot 
risba, saj gledalec na prvi pogled le v de
tajlih prepoznava oblike iz fizične resnično
sti. Očitno se Jeraša ne zadovolji zgolj s 
 posnetki trenutnih svetlobnih stanj ali hip
no videnih kadrov konkretne pokrajine, 
arhitekture, človeške figure, zlasti ženskega 
akta, in drugih motivov. Uporabi jih kot 
vzvode za nove interpretacije, hote avtor
sko določljive z likovno izraznostjo, po

Mestna galerija Piran
Galeriji Loža in Meduza Koper
18. december 2020–14. februar 2021

V Obalnih galerijah Piran fotografa 
Jako Jerašo spremljamo in z njim 
sodelujemo že od sedemdesetih 
let dalje, ko se je po končanem 

šolanju v Ljubljani udeleževal mednarod
nih fotografskih manifestacij, na primer 
Mednarodnega bienala kombinirane foto
grafije Koštabona, Fotoforuma šestih dežel 
in številnih drugih. Neprekinjeno odtlej  
pa do danes je sopotnik naše ustanove. 
Kot umet niškega fotografa smo ga predsta
vili na več samostojnih in skupinskih raz
stavah, kot dokumentarni fotograf je avtor 
neštetih reprodukcij, objavljenih v naših 
zloženkah, katalogih in monografijah, ved
no je sodeloval v človekoljubnih akcijah in 
tudi v likovnih delavnicah, ki smo jih orga
nizirali.

Izbor fotografij iz Jeraševega več deset
let nega opusa je prvič na vpogled v kar treh 
naših razstaviščih: v Mestni galeriji Piran, 
v Galeriji Loža in Galeriji Meduza v Kopru 
ter prav tako prvič ustrezno strokov no in 
celovito dokumentiran v monografski pu b
li kaciji s predstavitvami Andreja Med veda, 
Nives Marvin, Borisa Šuligoja in direkto
rice Jelke Pečar ter biobibliografijo Nives 

men sko in simbolno sporočilnostjo ter 
estetsko vabljivo skladnostjo, harmonično 
z arhetipiko posnetega. V svoji biti se nam 
tako odstira, seveda v smislu izraznosti, 
ekspresivna moč mojstrove fotografije. 
 Upo dobljeni motivi, narativno prepoznavni 
in določljivi ali močno stilizirani in abstra
hi ra ni, izvedeni v klasični črnobeli ali 
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Jaka Jeraša (Ljubljana, 1953) je od svojega drugega leta starosti 
do leta 1980 živel v Piranu. Po končani fotografski šoli v Ljubljani 
leta 1971 se je zaposlil kot propagandni fotograf v Litostroju  
v Ljub ljani. Tam se je seznanil s fotografskim mojstrom Petrom 
 Kocjančičem, ki ga je navdušil z umetniško fotografijo. Leta 1975 
se je vrnil v Slovensko Istro, kjer je bil kot fotoreporter najprej 
 zaposlen pri časopisu Primorske novice, nato v Design studiu Mak, 
pozneje pa je deloval kot samostojni kulturni delavec. Od leta 1985 
je član Društva oblikovalcev in od leta 1986 član Društva foto
grafov Slovenije. Samo stojno razstavlja od leta 1978, od leta 1976 
sodeluje na skupinskih razstavah in likovnih delavnicah doma in 
na tujem. Živi in dela v Kopru.

barvni zvrsti, se pojavljajo v različnih vari
antah, tudi različnih hipnih svetlobnih 
 stanjih, toda na vsaki podobi so zvrščeni  
v domiš ljene konceptualne kompozicije. 
Postanejo posebni avtorjevi subjekti: so no
silci simbo like, pomenskosti, sporočilnosti 
in tudi aso ciativnosti, skratka njegov iko
no grafski obrazec. Vsaka Jeraševa foto
grafija, kljub multiplikacijskemu značaju, 
pripoveduje novo zgodbo, ki najbolj avten
tično odslikava njegovo trenutno mentalno 
in emocional no stanje, torej je neponov ljiva 
in unikat. 

Živimo v času hitrega tehniciziranega in 
robotiziranega načina življenja, ki močno 
vpliva tudi na pojmovanje in funkcijo foto
grafije kot likovne zvrsti. Računalniki in 
digitalizacija ter današnji vrhunsko tehno
loško izpopolnjeni pametni telefoni omo go
čajo nešteto hitrih učinkov in zlasti hiper

produkcijo posnetkov. Leti nas agresivno obdajajo povsod, ne le 
na družbenih omrežjih, zato je soočenje in vpogled v Jerašev več
desetletni fotografski opus dokaz, da le profesionalni in subjektivni 
odnos do izbranega medija ustvari kakovostno delo. Na njegovih 
podobah je vedno opazno spoštovanje in ohranjanje tradicionalnih 
vrednot medija ter hkrati sprejemanje modernizma v smislu skraj
no individualne likovne interpretacije. Jeraša se iz klasične vloge 
fotografa dokumentarista ali poročevalca spremeni še v ustvarjal
ca, v avtentičnega interpretatorja konkretnega časa in prostora ter 
lastnega doživljanja in dojemanja mikro in makro sveta, kjer živi. 
Znani rek, da fotografija pove več kot tisoč besed, seveda velja tudi 
za Jeraševo fotografijo, ki pa gledalcu ponuja mnogo več: popelje 
ga lahko v kozmično skrivnost ne nadprostorske in nadčasovne 
razsežnosti, v različne zavestne in podzavestne interpretacije, skrat
ka ga angažira in vzpostavi dia log. ❚ Nives Marvin
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Anja Jerčič Jakob Periferija
Slike 2017–2020

Mestna galerija Piran
23. oktober–13. december 2020

Anja Jerčič Jakob je slikarka in 
grafičarka srednje generacije 
slovenskih umetnikov, ki je od 
samih začetkov svoje umetniške 

poti zavezana naravi in njenim mnogovrst
nim pojavnim podobam. Izkušnjo opazo
vanja prostorov narave pretaplja v motivno 
zaokrožene cikle slik različnih formatov  
in nosilcev, ki se z uporabo živih rastlin in 
objektov občasno selijo v fizični prostor. 

Umetnica je v sklopu skupinske razsta ve 
MARAVEE pred leti že imela priložnost raz
stavljati v Obalnih galerijah Piran (Gale rija 
Loža Koper). Multimedijski festival Maravee 
se v sodelovanju z istoimenskim italijan skim 
društvom in Obalnimi galerijami Piran od
vija vsako leto v mestih italijanske Furlanije 
– Julijske krajine in sloven ske Istre z na me
nom predstavljanja tam delujočih domačih 
in tujih umetnikov. Njegova tema – poleg Plevel III, 2020, jajčna tempera in olje na platnu, 195 x 260 cm

Zaradi izjemnega zanimanja javnosti, ki jo je beležila takratna razstava in njena  
dela, smo ljubiteljem umetnosti tega prostora želeli predstaviti avtoričino ustvarjalnost  
v večjem obsegu. V piranski Mestni galeriji je na ogled izbor del iz slikarskega opusa, ki 
je nastal v zadnjem obdobju, med leti 2017 in 2020, na katerih najdemo veličastne podobe 
gozdnatih krajin, a tudi neobičajne izreze obdelanih njiv s kultivirano povrtnino, ki jo 
prerašča plevel. Jerčičeva torej preko preprostih in obrobnih motivov v svojem slikarstvu 
nadaljuje z “raziskovanjem temelj nih procesov narave in življenja”, kar zgovorno 
povzema tudi naslov njene razstave Periferija. 

Foto: osebni arhiv

likovnih omenjen festival zajema tudi druga 
pod roč ja so dob ne ustvarjalnosti (gledališče, 
poezija, film, oblikovanje, ples …) – se iz leta 
v leto spreminja. Za razstavo izbrana umet
niška dela štajerske avtorice so se idealno 
pri legala vsebini projekta Maravee Mind
SKRB iz leta 2017, saj je bila v ospredju 
na rava in njene številne pojavne podobe. 
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Anja Jerčič Jakob (Slovenj Gradec, 1975) je diplomantka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2000 
 končala študij slikarstva, dve leti zatem magistrski študij grafike in nazadnje je magistrirala še iz slikarstva (2007). Od leta 2016 je zapo
slena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani kot docentka za slikarstvo. Avtorica je svojimi deli aktivno prisotna v slovenskem in 
 mednarodnem prostoru, tako na razstavah, kot tudi v številnih javnih in zasebnih zbirkah. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Če so bila njena starejša dela s sorodno 
motiviko posvečena razkošnim detajlom 
dreves v fazi rasti in širjenja, oziroma so iz 
realističnih prestopala celo v domišljijsko 
simbolne sfere, pa zadnja interpretacija 
tega motiva postavlja v ospredje zaznavno 
nezaznavne procese spreminjanja, obnav
lja nja, rasti in izginjanja, v katere pa je 
Jerčičeva znala vtisniti elemente dra ma tič ne 
napetosti, kot jih najdemo v opisih narave 
romantičnih slikarjev. Narava – čarobna 
kot privid ali grozeča kot težak sen. 

V teh magičnih scenskih zastojih se 
 razkrivata moč in globoka duša narave,  
ki na nek način ostaja panteistično skriv
nostna, človeku nedostopna in oddaljena. 
Prostori gluhe tišine, kjer se raziskovanje 

eksotičnega pola narave umika osebnemu 
razpoloženju in avtorefleksiji, ki ju  izzove 
okolje, v katerem umetnica živi in ustvarja. 
Čeprav s konkretnimi in opisno določ lji
vimi naslovi (Rašica, Ob Savi …) pa te 
podobe lahko dojemamo tudi kot neke 
vrste arhiv notranjih krajin, ki v njej ohra
njajo spomin, “misli o tisti pristni naravi
naravi, v katero človek s svojimi dejanji še 
ni posegel.” ❚ Majda Božeglav Japelj

Postavitev kipa 
Arijela Štruklja v Luciji

Forma viva Portorož

Občina in Obalne galerije Piran so v začetku oktobra 
2020 namestile še tretji in zadnji kip Arijela Štruk lja, 
slovenskega udeleženca mednarodnega kiparskega 
simpozija Forma viva Portorož 2019. Kip je dobil 

svojo stalno namestitev na zelenici novega lucijskega zdravstve
nega doma, ki so ga uradno odprli dan pred občinskim praz
nikom, 14. oktobra.

Arijel Štrukelj si je za zeleni pas okoli lucijskega zdrav stve
nega doma zamislil skulpturo, ki namiguje na njegov inspira
tiv ni svet: naravo. Kamnite, lesene in kovinske plastike tega 
ustvarjalca poganjajo notranji vzgibi, ritmi in procesi rasti, 
 raz voja in večnega spreminjanja, pri čemer pa ostaja organska 
forma praviloma na meji sugestivnosti, ki jo deloma lahko raz
krivamo s pomočjo naslovov. Tudi na portoroškem simpoziju 
ni zanemaril tega detajla, skulpturo je poimenoval Soul Impact 
(sunek v dušo). Nas morda avtor vabi, da podoživljamo izkušnjo 
njegovega duhovno ponotranjenega potovanja, na katerem je 
razgalil svojo dušo? Morda tudi, ali pa veliko več. Odvisno  
od estetske občutljivosti, dojemljivosti oziroma moči vživljanja 
vsakega posameznika. Pred nami je razgibana stilizirana plasti
ka iz belega istrskega kamna, ki jo je umetnik zrahljal s preboji 

in površinsko razgibal s svetlobnim poigravanjem različno ob
delanih površin, s čimer je učinkovito izrabil neposredno iz raz
nost trdega materiala. Vse našteto ustvarja v delu potrebno 
dra matično napetost, ki z vidnimi modernističnimi nastavki 
spominja na sodobne odvode moorovskega tipa. ❚ MBJ

Foto: arhiv OGP
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Joso Knez Upanje, glas, pot …
Slike

Joso Knez (Zadar, Hrvaška, 1959) se je s šestimi leti s starši preselil v Bertoke, kjer živi in 
ustvarja še danes. Leta 1978 se je vpisal na likovno akademijo v Benetkah ter 1982 diplomi
ral iz slikarstva pri prof. Zottiju. Leta 1988 je prejel štipendijo italijanske vlade za po dip lom
ski študij v Rimu, ki mu je odprl nova obzorja ter tako kot Benetke močno vplival na obliko
vanje njegovega likov nega sloga in razmišljanja nasploh.  Poleg slikarstva v različnih tehnikah 
se je ukvarjal z zunanjo in notranjo ureditvijo  prostorov, s poslikavami sten v tehniki fresco  
a secco in poučevanjem likovnega  pouka na osnovnih šolah na Primorskem. Vodil je različne 
slikarske tečaje, likovne krožke ter delavnice. Razstavljal je v več  krajih po Sloveniji.

Galerija Loža Koper
29. oktober–13. december 2020

Joso Knez je akademski slikar, čigar 
dela s svojo barvno intenzivnostjo in 
motiviko ponazarjajo tako dalmatin
sko kot primorsko strast, ki prežema 

tega avtorja. Njegova pozitivna energija  
in navdušenje nad življenjem se odslika
vata v delih s figuralno podobo, kot tudi 
drevesih, abstrakcijah in krajinah.

Na razstavi Upanje, glas, pot… v Galeriji 
Loža v Kopru se Joso Knez predstavlja  
z deli zadnjih desetih let. Gre za velike 
 formate, ki so del cikla, v grobem razdelje
nega na sklope, ki zajemajo motive dreves, 
krajine in abstrakcije. Njegova drevesa 

simbolizirajo povezave s predniki, z dru
žino v širšem pomenu besede in pa tudi 
avtorja osebno.

Fascinacija nad drevesi se poraja tudi 
zaradi njihove povezave med nebom in 
 zemljo – korenine, ki so razpredene glo
boko v zemlji, in vrhovi dreves, ki segajo 
visoko v nebo. Spoštovanja vredna sta tudi 
njihova moč in kljubovanje času, vremenu 
… Gre za karakteristiko umetnika samega, 
ki je vedno sledil svojim sanjam oziroma 
klicu. V nekaterih drevesih so skriti obrazi, 
druga nakazujejo mehko žensko telo, ki je 
v svoji klasični poziciji abstrahirano.

Med drevesa Joso Knez velikokrat ume
sti še pokrajino in figuro. Pogled na pokra
jino izhaja iz Josu znanega okolja, iz Dal
macije in Primorske. To so odprti prostori, 

kamor je večinoma postav lje na tudi človeš
ka figura. Z njo se gledalec poistoveti in 
tako vsto pi v prostor/krajino, doživlja vso 
globino, prostranost, svobodo. 

Knezova strast se kaže tudi v koloritu 
samem. Njegova dela so polna barvnih 
kontrastov in kljub temu da mnogokrat 
 izbere hladne barve, te dajejo gledalcu ob
čutek topline. Njegovo slikanje je razgiba
no in vsebuje veliko svetlobnega poigra
vanja. Svetloba je tako pri Knezovih delih 
kot tudi v njem samem in širjenju  svetlobe, 
v smislu pozitivizma in ljubezni, izredno 
pomembna. Njegova naravnanost se kaže 
tudi v abstrakcijah. Te so naš  mikrokozmos, 
so baza energije, ki se prelevi v formo.  
❚ Ana Papež

Iz cikla Upanje, glas, pot …, 2010–2020,  
olje na platnu, 120 x 200 cm
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Mednarodna strokovna žirija 55. mednarodnega slikarskega 
 extempora v zasedbi Ketrin Miličević Mijošek (HR), dr. Aurora 
Fonda (I), dr. Petja Grafenauer (Sl) in tajnica Tatjana Sirk, je 
letošnji prestižni grand prix namenila hrvaški umetnici  Renati 

Pentek Šimoković za delo Insieme, united, united Europe (zgoraj). V času 
politične negotovosti Evropske unije njeno likovno delo z ironičnim pri
stopom neposredno nagovarja spremenljivo družbeno stanje, ki lahko 
vzplam ti v vsakem trenutku. Vsebina je predstavljena tako, da preko estet
ske privlačnosti posreduje neprijetno ost. Tudi nagrado za najboljše delo 
mladega avtorja, ki jo v obliki osebne razstave v Galeriji Herman Pečarič 
podeljujejo Obalne galerije, je podelila žirija. Prejela jo je Lara Papov za sliko 
Best Content. Konceptualno naravnano delo združuje banalni ready made s 
podobo morja in sladko vsebino v repetitivno podobo posodobljene morske 
vedute.  Letos je bila izjemoma, ob 250. obletnici smrti skladatelja Giu sep
peja Tartinija, razpisana tudi odkupna nagrada Tartini 250, ki jo je prejela 
Milena Roštohar. 

Slavnostna podelitev nagrad s kulturnim programom je bila prvič v živo 
predvajana na facebookovem profilu OBALNE GALERIJE PIRAN. ❚ TS

D1M3N510N5_DIMENSIONS
Odmevna razstava postojnske  slikarke Beti Bricelj na Češkem

Slikarstvo, ki postavlja v središče pozornosti vizualnost z 
optično prevaro ali, drugače, optična umetnost, se pogosto 
vrača v ospredje zanimanja sodobnih ustvarjalcev. Tudi v 
Postojni rojeno Beti Bricelj (1974) vseskozi zanima izrazna 

govorica geometričnih likovnih vzorcev in barvnih kombinacij,  
ki v gledalčevem očesu ustvarjajo občutek gibanja in utripanja. 

Njena velika in mala platna z geometričnimi vzorci dinamičnih 
barvnih vrednosti in oblik smo imeli priložnost videti leta 2011 na 
osebni razstavi v Galeriji Meduza (razstavni projekt Novi ateljeji). 
Za njen umetniški razvoj se je izkazalo prelomno leto 2014, ko je 
iz ZDA, iz Muzeja za geometrijsko abstrakcijo v Dallasu, prejela 
povabilo na skupinsko razstavo. Gre za ustanovo, v kateri so raz
stavljala svetovna imena te smeri: Victor Vasarely, Jesus Rafael 
Soto, Carlos CruzDiez, Josef Albers, Alexander Calder in drugi. 
Tega leta so bila njena dela uvrščena v knjigo 100 sodobnih umet
nikov (MOT Books, 2014, London). 

Bricljeva je imela pred kratkim priložnost razstavljati na Češ kem 
(avgust–oktober 2020). V Galeriji Výstavní síň v Ostravi, kamor 
sta jo povabila kuratorja Tadeáš Goryczka in Jaroslav Němec,  
je razstavila svoja najnovejša dela. Častno pokroviteljstvo nad 
 raz sta vo sta prevzela veleposlanica mag. Tanja Strniša s slovenske 
ambasade v Pragi in inž. Tomáš Macura, župan mesta Ostrava.

»Moje zadnje slike,« pojasnjuje avtorica, »so narejene v kon
struktivistični maniri, pri kateri je vse določeno in osredotočeno 
na konkretno. To je tudi ena od značilnosti mojega načina ustvar
janja. Na podlagi številnih študij in skic se v novih delih vedno 
znova udejanja intenzivna igra raziskovanja, preiskovanja in od kri

vanja. Pri čemer uporabljam oziroma si pomagam tudi s števili. 
Zato tudi v naslovu razstave D1M3N510N5 (DIMENSIONS) šte
vilke simbolično zamenjajo nekatere črke. Razstavljena serija 
 likovnih del je naslikana v primarnih barvah in seveda črno beli  
z vmesnimi sivinami, kar različnim dimenzijam daje poseben po
udarek. Od ploskovnih učinkov, iluzije prostora in kjer geometrij
ska abstrakcija manipulira z možnostjo vstopa v prostor, do iluzije 
kocke in dejanskih tri dimenzionalnih kock – kot objektov.«

Slikarka, ki že vrsto let živi in dela med Slovenijo in Škotsko, 
se v zadnjem desetletju uspešno prebija med pomembne pred
stavnike vedno bolj aktualnih in sodobno dojetih izpeljank te 
 abstraktne umetniške smeri. ❚ Majda Božeglav Japelj
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Pozor – lomljivo!

Arhitektura, ki v prostoru obstoji skozi desetletja, aktivno vpliva na kulturno 
identiteto krajine. Ne oblikuje zgolj prostora, ampak predvsem miselnost in 
zavest ljudi. Slovenska alpska krajina je eno tistih krhkih okolij, ki so zaradi 
dragocene neokrnjene narave, ekstremnih vremenskih in topografskih  razmer, 

stavbne dediščine in jasno izoblikovane tradicije posebej občutljiva na različne inter ven
cije, posebej arhitekturne. Zato morajo biti posegi v gorske ambiente dolgoročno pre
mišljeni, v svoji obliki in materialnosti podrejeni izjemni alpski scenografiji, spoštljivi  
do kulturnega konteksta ter kvantitativno omejeni.

Zavedajoč se krhkosti alpskega konteksta so dežele, ki jih ozemeljsko združuje alpski 
prostor, v devetdesetih letih pristopile h konvenciji o varstvu Alp – k mednarodni pogod

Galerija Herman Pečarič
21. november 2020–5. januar 2021

Piranske dneve arhitekture, priznano mednarodno arhitekturno konferenco  
z nagrado in razstavo Piranesi (slednja predstavlja najboljše arhitekturne 
realizacije in študentska dela, nastala v zadnjih dveh letih na območju Centralne 
Evrope), je prvič v njihovi večdesetletni zgodovini letos prekinila pandemija. 
Realizacija razstave Slovenska alpska arhitektura 2008–2018, ki predstavlja 
primere dobre arhitekturne prakse in je zanimiva za širšo javnost, je zato toliko 
bolj pomembna za ohranjanje kulturne/arhitekturne identitete. Razstava je 
nastala v sodelovanju Obalnih galerij z Galerijo Dessa iz Ljubljane. 

Slovenska alpska arhitektura 2008–2018
Arhitekturna razstava

bi, katere osrednji namen je zagotoviti celo
vito varstvo in trajnostni razvoj alpskega 
sveta. Hkrati pa je namen zaščititi gospo
darske in kulturne interese tamkaj živečih 
prebivalcev, skupaj z ohranjanjem regio
nalnih identitet in kulturnih posebnosti, 
značilnih naselbinskih zasnov ter ohranja
njem in ponovno vzpostavitvijo značilne 
stavbne dediščine. Območje alpske kon
vencije zavzema 33,4 % slovenskega ozem
lja, obsega 62 občin, predstavlja življenjski 
prostor za 365.000 prebivalcev, pomembno 
pa je tudi širše, saj ljudje v njem iščejo pri
ložnost za zaposlitev, predvsem pa oddih, 
sprostitev in rekreacijo.

Na razstavi Slovenska alpska arhitektura 
2008–2018 predstavljamo trideset presež
kov slovenske alpske arhitekturne pro
dukcije, zgrajenih v zadnjih desetih letih  
v alpski regiji, kot jo določa Alpska kon
vencija. Širši izbor so pripravile kustosinje 
Kristina Dešman, Maja Ivanič in Špela 
Nardoni Kovač. Dvaindvajset projektov,  
ki predstavljajo jagodni izbor, pa je izbral 
mednarodni selektor, avstrijski arhitekt 
Bernardo Bader. Ob zbiranju gradiva smo 
ugotovili, da se v slovenski alpski regiji 
ogromno dogaja – ne le v gradbeništvu, 
ampak predvsem na področju razvoja 

OFIS arhitekti, Harvard GSD, Bivak pod Skuto

Tomaž Noč, Mini for-4 Bled

Foto: Janez Marolt

Dans arhitekti, Kolesarska pot in brv čez Savo pri 
kampu Danica v Bohinjski Bistrici (levo)Foto: Miran Kambič

Studio Kalamar, Upravni center Jesenice

Foto: Miran Kambič

Foto: Janez Martinčič, Andrej Gregorič, Nikolaj Gregorič, Anže Čokl



Arhitektura v Alpah

Pričujoča razstava prikazuje pomembne realizirane stavbe 
v Sloveniji že ntič. Gradnja v Alpah obsega klasične 
 turistične objekte in športne objekte za alpski šport, in
frastrukturo (skupaj z bivaki) ter (počitniške) hiše. Še po

sebej dragocen, pa tudi pomemben, je pozitivni vpliv kakovostne 
arhitekture za središča malih vasi. Dobra arhitektura ustvarja so
dobno identiteto, tako kot kakovostne poslovne stavbe ustvarjajo 
delovna mesta v od mesta oddaljenih regijah, s čimer zadržujejo 
vitalnost v  Alpah. Poleg novogradenj moramo opozoriti tudi na 
revitalizacijo zgodovinskih stavb, pri čemer gre za vnovično na
seljevanje in oživljanje tradicije, ki jo lahko začutijo tako  lokalno 
prebivalstvo kot gostje. V kategoriji Odprti prostor najdemo več 
kot le krajinsko arhitekturo: vitalna infrastruktura bo še desetletja 
noč in dan v službi prebivalcev, v pokrajino pa je umeščena zadr
žano in lepo. Pri stavbah v kategorji Športni objekti je  gibanje – 
smučarski skoki in veslanje – elegantno preoblikovano v arhitek
turo in umeščeno v obstoječi teren. Kategorija Bivaki in turistični 
objekti obsega večinoma bivake. Gre za stavbe, ki so močne, od
porne na vremenske razmere in tehnološko dovršene, večinoma 
na samotnih lokacijah sredi neokrnjene narave. Kategorija Javne 
stavbe zajema središča skupnosti, muzeje, religiozne prostore in 
poslovne stavbe. Njihove markantne zgradbe oblikujejo identiteto 
prostora, delujejo kot zbirna točka in ustvarjajo dodano vrednost. 
V kategoriji Stanovanjske in počitniške hiše so zbrane (počitniške) 
hiše, ki so pogosto nastale iz obstoječih stavb. Edinstveno izražajo 
pomembnost odločitve ostati na istem mestu. Lokalnemu pre bi
val stvu in gostom dajejo občutek ugodja, ki ga izraža njihovo 
okolje. Čeprav smo v Alpah, gradbeni materiali niso omejeni na 
les, dopolnjujejo ga beton, kovina, steklo in kamen. Arhitektura 
slovenskih Alp je impresivna in inovativna. Razstava predstavlja 
novo slovensko arhitekturo, ki je zgled vzpostavljanja odnosa  
do svojega okolja, izbire materialov in učinkov na prihodnji razvoj 
arhitekture v celotni alpski regiji. ❚ Bernardo Bader

turiz ma, ki zelo vpliva na gradbene dejavnosti, s tem pa na videz 
krajine ter na njeno naravno in kulturno identiteto. Meja, ko 
 turizem preraste v kulturno in prostorsko onesnaževanje, je zelo 
tanka.

Pregled sodobne (contemporary) alpske arhitekture v Sloveniji 
izkazuje pomembno kakovost. Če citiramo Bernarda Baderja,  
je izbrana slovenska arhitektura impresivna in inovativna. Pred

stav lja glede obravnave okolja, uporabe materialov in ima velik 
vpliv na razvoj arhitekture in programskih strategij celotne alpske 
regije. A zavedati se moramo, da na razstavi prikazana podoba 
slovenske alpske arhitekture ni povsem realna. Razstavljeni pre
sežki oziroma njihova izstopajoča kakovost ne ponudijo dejanske 
slike na terenu. Z žalostjo še vedno opazujemo propadanje šte
vilnih čudovito izdelanih in kakovostno umeščenih tradicionalnih 
stavb, ki jih nadomeščajo anonimne, niti ne tipske arhitekture, 
večkrat z mavričnimi fasadami. Središča alpskih krajev in vasi  
še vedno kličejo po načrtovanem urejanju in prostorskem osrediš
čenju s kakovostno arhitekturo, ki bi jim zagotovila identiteto in 
težiščno točko. Vsekakor pa bi si več pozornosti zaslužila dotra
jana ali sploh neobstoječa infrastruktura.

Arhitektura je ključni nosilec identitete posameznega  
prostora, ki nadgrajuje naravno okolje. Obenem je orodje za 
ohranjanje avtentičnosti prostora, njegove bivalne in turistične 
privlačnosti ter spodbujevalec gospodarske vrednosti. Želimo  
si, da bi bili prikazani primeri dobre arhitekture vzor in  
pozitivna spodbuda bodočim javnim in zasebnim graditeljem.  
❚ Kristina Dešman, Maja Ivanič, Špela Nardoni Kovač

GregorcVrhovec, Črna hiša

Foto: Damjan Švarc

OFIS arhitekti,  
Zimska soba na Kaninu
Foto: Janez Martinčič
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Oreste Dequel, spominska razstava v Kopru in Izoli

Spekula, Prevodi vizionarstva ali iluzija v Galeriji MeduzaZgodilo se je … Tihana Karlović v Galeriji Herman Pečarič
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Stripi Davida Krančana v Galeriji Meduza


